
- Projekt –  
Uchwała Nr XLI/…./2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2009 roku 

 
w sprawie: poparcia oświadczenia wyraŜonego w Uchwale Nr II/34/16/2005 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku dotyczącego 
ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od upraw 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). 

 
Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 4 ppkt 2 
Statutu Powiatu Wodzisławskiego (tj. Dz. U. Województwa Śląskiego z 2008 roku, nr 52, 
poz. 1129, z późn. zm.)  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Popiera się oświadczenie wyraŜone w Uchwale Nr II/34/16/2005 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku dotyczące ogłoszenia obszaru województwa śląskiego 
strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały i zawiadomienie wnioskodawcy powierza się Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XLI/...../2009  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 22 grudnia 2009 roku 

 
w sprawie: poparcia oświadczenia wyraŜonego w Uchwale Nr II/34/16/2005 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku dotyczącego 
ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od upraw 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). 

 
 
 Koordynator na woj. śląskie, Koalicja Wolna od GMO, ICPPC Pani Anna Szmelcer 
pismem doręczonym w dniu 6 listopada 2009 roku zwróciła się z wnioskiem do 
Przewodniczącego Rady Powiatu o poparcie oświadczenia wyraŜonego w Uchwale  
Nr II/34/16/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku dotyczącego 
ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od upraw organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO). 
  W całej Unii Europejskiej występuje silny opór przeciw Ŝywności z GMO oraz 
genetycznie zmodyfikowanym uprawom. Austria, Węgry, Włochy, Grecja, Francja, Walia, 
Szkocja, a ostatnio Niemcy ogłosiły się strefami wolnymi od GMO i wprowadziły zakazy na 
uprawy tego typu oraz niektóre produkty zawierające GMO. 
  Najnowsze badania po raz kolejny potwierdziły, Ŝe genetycznie zmodyfikowane 
uprawy zagraŜają zdrowiu zwierząt i ludzi, a takŜe wykazały, Ŝe plony konwencjonalnych 
upraw są zbliŜone do plonów roślin modyfikowanych genetycznie. Uprawy te są równieŜ 
zagroŜeniem dla upraw tradycyjnych i róŜnorodności biologicznej. Produkcja rolna  
w zakresie GMO prowadzona w USA ukazała negatywne strony, odwrotne od zamierzonych, 
takie jak: wyjałowienie gleby, niskie plony zagroŜone chorobami, zagroŜenie dla zdrowia, 
środowiska, rolnictwa, lokalnej ekonomii i wartości moralnych. 
  W ostatnich tygodniach Parlament Europejski przyjął poprawkę do wspólnego 
rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie nowej Ŝywności – GMO i pochodzącej ze 
sklonowanych zwierząt. Zgodnie z poprawką, produkty od zwierząt karmionych genetycznie 
modyfikowaną paszą muszą być oznaczone informacją, Ŝe zostały w ten sposób 
wyprodukowane. Dlatego tak waŜne jest zachowanie naszego regionu wolnym od GMO po 
to, aby rolnicy mogli dalej sprzedawać swoje produkty jako wysokiej jakości Ŝywność i aby 
polska Ŝywność dalej mogła być postrzegana jako zdrowa i wyjątkowa smaczna. 
  W związku z trwającymi pracami nad ustawą – prawo o organizmach genetycznie 
modyfikowanych – oczekuje się na ostateczne uregulowanie prawne dotyczące uprawiania 
roślin GMO. 
 
 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, 
     Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 
        /-/ mgr Grzegorz Kamiński 

 
 

 
 

 
 


